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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

23. ВЯРА ЧАСТ 2 
УРОК 23 – (АВС 2) 

 
1. ДИСКУТИРАЙТЕ ПОЛЗИТЕ ОТ ВЯРАТА. 
 
ОБЕЩАНИ СА БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЗА ОНЕЗИ, КОИТО УПОВАВАТ/ВЯРВАТ НА БОГ. 
Псалм 34:8 
Вкусете и вижте, че ГОСПОД е благ;   
блажен онзи човек, който уповава на Него. 
Вижте Псалм 40:4 и Псалм 84:5 
НЯКОИ ОТ ПОЛЗИТЕ СА ИЗБРОЕНИ ПО-ДОЛУ:- 
РАДОСТ 
Псалм 5:11 
Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе;  
винаги ще се радват, защото Ти си им покровител;  
и ще ликуват в Теб онези, които обичат Твоето име. 
Вижте 1 Петрово 1:8-9 
МИЛОСТ 
Псалм 32:10 
Много ще бъдат скърбите на нечестивия;  
но онзи, който уповава на ГОСПОДА,  
милост ще го окръжи. 
БЕЗОПАСНОСТ 
Притчи 29:25 
Страхът от човека слага примка,   
а който уповава на ГОСПОДА, ще бъде поставен нависоко. 
Вижте 1 Петрово 1:5 
ЗАЩИТА 
А именно:- 

 Щит 
Притчи 30:5 
Всяко слово Божие е опитано:  
Той е щит на тези, които уповават на Него. 
Псалм 18:30 
Колкото до Бога, Неговият път е съвършен;  
словото на ГОСПОДА е опитано;  
Той е щит на всички, които уповават на Него. 

 Прибежище и крепост 
Псалм 91:2 
Ще казвам за ГОСПОДА: Той е прибежище мое и крепост моя,   
Бог мой, на Когото уповавам. 
ИЗКУПЛЕНИЕ 
Псалм 34:22 
ГОСПОД изкупва душата на слугите Си;  
и от онези, които уповават на Него, нито един няма да бъде осъден. 
БЕЗСТРАШИЕ 
Псалм 112:7-8 
7От лош слух няма да се бои;   
сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на ГОСПОДА.    
8Утвърдено е сърцето му; той няма да се бои дотогава,   
докато види повалянето на неприятелите си. 
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Псалм 56:11 
На Бога уповавам; няма да се боя;  
какво ще ми стори човек? 
Вижте Притчи 3:5 
СИЛА 
Псалм 125:1 
Онези, които уповават на ГОСПОДА,  
са като хълма Сион, който не може да се поклати,  
а довека остава. 
Вижте Исая 26:4 
ПРЕУСПЯВАНЕ 
Притчи 28:25 
Човек с надменна душа повдига крамоли,  
а който уповава на ГОСПОДА, ще затлъстее. 
Вижте Еремия 17:7-8 
МИР  
Исая 26:3 
Ще опазиш в съвършен мир  
непоколебимия ум,  
защото на Теб уповава. 
Вижте Йоан 14:1; Римляни 15:31 
ИЗБАВЛЕНИЕ 
Псалм 22:4 
На Теб уповаваха бащите ни,  
уповаваха – и Ти ги избави. 
ИЗЦЕЛЕНИЕ 
Матей 9:22 
А Исус, като се обърна и я видя, каза: Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели. И в същия час 
жената оздравя. 
ВЕЧЕН ЖИВОТ 
Йоан 3:16 
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито 
един, който вярва в Него, но да има вечен живот. 
ОПРАВДАНИЕ 
Римляни 5:1  
И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия  Господ Исус Христос, 
БОЖИИ ДЕЦА 
Галатяни 3:26  
Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос. 
ОСВЕЩЕНИЕ 
Деяния 15:9  
и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. 
Деяния 26:18  
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта 
на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между 
осветените чрез вяра в Мене. 
Вижте Деяния 26:8, 18 
ПОДДЪРЖАНЕ 
Псалм 55:22  
Възложи на ГОСПОДА това, което ти е възложил, и Той ще те подпре;   
никога няма да допусне да се поклати праведният. 
ОТГОВОРЕНА МОЛИТВА 
Псалм 37:5  
Предай на ГОСПОДА пътя си;   
и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти; 
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ЖИВЕЕНЕ В ЗЕМЯТА 
Псалм 37:3   
Уповавай на ГОСПОДА и върши добро;   
така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. 
ПОМОЩ 
Псалм 28:7   
ГОСПОД е сила моя и щит мой;  
на Него уповава сърцето ми и Той ми помогна;  
затова се развесели сърцето ми  
и с песните си ще Го възхваля. 
МЛАДОСТ 
Исая 40:31  
а онези, които чакат ГОСПОДА, ще подновят силата си,   
ще се издигат с крила като орли,   
ще тичат и няма да се уморят,   
ще ходят и няма да отслабнат. 
Еремия 17:7-8  
7Благословен да бъде онзи човек,   
който уповава на ГОСПОДА   
и чието упование е ГОСПОД.    
8Защото ще бъде като дърво, насадено при вода,  
което разпростира корените си при потока  
и няма да се бои, когато настане пекът,  
а листът му ще се зеленее  
и няма да има грижа в година на бездъждие,  
нито ще престане да дава плод. 
ЕДИНСТВО С ХРИСТОС 
Йоан 6:56 
Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мен и Аз в него. 
Исус говори метафорично за вярване (упование) в Него.  
Ефесяни 3:17 
чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в 
любовта, 
ИЗМАМА 
Притчи 3:5-6 
5Уповавай на ГОСПОДА от все сърце   
и не се облягай на своя разум.     
6Във всичките си пътища признавай Него   
и Той ще оправя пътеките ти. 
ПОБЕЖДАВАНЕ НА ПРЕЧКИ 
Марк 9:23 
А Исус му каза: Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който вярва. 
СИЛА 
Йоан 14:12 
Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги 
върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Татко. 
ПОБЕДА 

 Победа над света 
1 Йоан 5:4-5 
4Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е 
победила света, е нашата вяра.    
5И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият Син? 

 Победа над плътта 
Галатяни 2:20 
Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а животът, 
който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и 
предаде Себе Си за мене. 
Ние имаме победа над плътта, понеже имаме нова природа. 
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1 Йоан 5:1 
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, 
обича и Родения от Него. 
1 Йоан 3:9 
Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; 
и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. 

 Победа над сатана 
Това зависи от нашето синовство. 
1 Йоан 5:1 
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, 
обича и Родения от Него. 
  
Ние ставаме синове въз основа на УПОВАНИЕ/ ВЯРА в Бог. (1 Йоан 5:1). 
Синовете са обитавани от Духа. 
Римляни 8:14-15 
14Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.    
15Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на 
осиновение, чрез който и викаме: Авва, Татко! 
Галатяни 4:6 
И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, 
Татко! 
Ние триумфираме над сатана, понеже по-велик е Оня, Който е в нас от оня, който е в света.  
(1 Йоан 4:4) 
1 Йоан 4:4 
Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от 
онзи, който е в света. 
 
2. ДИСКУТИРАЙТЕ КАК ДА ИЗГРАДИТЕ ВЯРАТА СИ 
 
Вярата е вярване на Бог и действане според тази вяра. 
Всеки има мярка на ВЯРА. 
Римляни 12:3 
… според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго. 
СТЕПЕНИ НА ВЯРА 
МАЛКА ВЯРА 
Матей 6:30 
Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма 
ли много повече да облича вас, маловерци? 
Вижте Матей 8:26; Матей 14:31 и Матей 16:8 
Това са християни, които са пълни с безпокойства за храна, облекло, подслон и защита. Те 
вярват на Бог за спасение, но не и за Неговата навременна грижа. 
СИЛНА ВЯРА 
Римляни 4:20 
обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи във вяра и 
отдаде слава на Бога, 
Тази вяра не е повлияна от негативните обстоятелства. Тя има неограничена увереност в 
Божието Слово. 
ГОЛЯМА ВЯРА 
Матей 8:10 
Исус, като чу това, почуди се и каза на онези, които вървяха след Него: Истина ви 
казвам, дори в Израел не съм намерил толкова вяра. 
Тази вяра има неограничена увереност в Божията сила. 
ВЯРАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА 
Юда 1:20 
А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в 
Святия Дух, 
Също вижте 1 Солунци 3:10; 2 Солунци 1:3 
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МНЕМОНИКА — „ВЯРА“ 
По-долу са описани някои методи, които да използваме, за да изградим вярата си:- 
F  -  FELLOWSHIP — ОБЩЕНИЕ 
A  -  ASKING — ИСКАНЕ 
I   -   INTERACTING WITH THE WORD — ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЛОВОТО 
T  -   THINKING OF PAST VICTORIES — РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА МИНАЛИ ПОБЕДИ 
H  -  HEARING THE SPIRIT — ЧУВАНЕ НА ДУХА 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
 
F  -  FELLOWSHIP — ОБЩЕНИЕ 
 
F  -  FELLOWSHIP — ОБЩЕНИЕ 
A  -  ASKING — ИСКАНЕ 
I    -  INTERACTING WITH THE WORD — ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЛОВОТО 
T   -  THINKING OF PAST VICTORIES — РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА МИНАЛИ ПОБЕДИ 
H   -  HEARING THE SPIRIT — ЧУВАНЕ НА ДУХА 
Еклисиаст 4:9-10 
9По-добре са двама, отколкото един,  
понеже те имат добра награда за труда си;   
10защото ако паднат, единият ще вдигне другаря си;  
но горко на онзи, който е сам, когато падне,  
и няма друг да го вдигне. 
„Труд“ е да се ходи като двама. Изисква се усилие за свързване с другите, но ‘труда’ е полезен 
— когато вярата на единия е слаба другият ще помогне. 
За да изгради вяра човек трябва да се свърже с:- 
(а). Силни християни 
Притчи 27:17 
Желязо остри желязо;  
така и човек наостря лицето си срещу приятеля си. 
(б). Мъдри християни 
Притчи 13:20 
Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър,  
а другарят на безумните ще пострада зле. 
(в). Християни на вяра/ победоносни християни 
Елисей изгради вярата си чрез свързване с Илия. Тимотей изгради вярата си чрез свързване 
с Павел. 
Евреи 10:25 
като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да 
се увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. 
Автора на Евреи подтиква вярващите да поддържат редовно общение тъй като идването на 
Христос е наближило. 
Илия ходеше сам. Когато беше заплашен от Езавел вярата му избледня. Ако беше свързан с 
други пророци от неговото време той можеше да бъде повече екипиран да се справи със 
заплахите на Езавел. (Вижте 3 Царе 19). 
В допълнение, общението изгражда вярата чрез:- 
(1). ИЗЛАГАНЕ НА ПЕТКРАТНОТО СЛУЖЕНИЕ 
Излагането на служението на апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители в 
корпоративни събрания носи зрялост в ръста на Христос (Ефесяни 4:11-13). 
Евреи 4:11-13 
11Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това, да дава 
същия пример на неверие.     
12Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете 
страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и 
намеренията на сърцето.    
13И няма създание, което да не е явно пред Бога; а всичко е голо и разкрито пред очите на 
Този, пред Когото има да отговаряме. 
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(2). СВИДЕТЕЛСТВО НА: 
2.1 ДРУГИТЕ 
Примери: - 

 Йоан Кръстител 
Йоан 1:7 
Той дойде за свидетелство, да свидетелства за Светлината, за да повярват всички чрез 
него. 
Свидетелството на Йоан помогна на другите да повярват в Исус. 

 Апостол Йоан 
Йоан 19:35 
И този, който видя, свидетелства за това; и неговото свидетелство е вярно; и той знае, 
че говори истината, за да повярвате и вие. 
Йоан 20:31 
А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да 
имате живот в Неговото име. 

 Неемия 
Свидетелството на Неемия за „ръката на моя Бог, която беше добра върху мен“ (Неемия 
2:18) вдъхнови хората да станат и да строят разрушените стени на Ерусалим. 
Свидетелства за победи и успехи записани или изговорени помагат да се изгради вярата. 
Следователно четенето на книги и слушането на вдъхновени послания са важни упражнения 
в изграждането на вярата на човека. 
2.2. ЗНАМЕНИЯ, ЧУДЕСА И ВЕЛИКИ ДЕЛА 
Пример:- 

 Чудото на възкресението на Лазар 
Йоан 11:42 
Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради хората, които стоят наоколо, 
за да повярват, че Ти си Ме пратил. 
Йоан 12:11 
защото поради него много юдеи се отдръпнаха от тях и вярваха в Исус. 
Възкресението на Лазар вдъхнови много юдеи да вярват в Исус. 
Също вижте Деяния 8:6; Йоан 2:11; Йоан 3:2; Йоан 10:38; Йоан 20:30-31 и Лука 7:20-22 
Чудесата не винаги увеличават вярата. 
Примери:- 
(1). Сърцето на фараона се закорави чрез показването от страна на Мойсей на Божията сила. 
(2). Езавел не се покая след сензационното показване на Божията сила на планината Кармил 
от Илия.       
(3). ИЗЯВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА ХРИСТОС 
Матей 18:20 
Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях. 
Христовото присъствие се изявява в корпоративни събрания, които са в Неговото име. 
„пред Твоето присъствие има пълнота от радост“ Псалм 16:11 
Тази радост носи сила — увеличаване на вярата. 
„....защото радостта в ГОСПОДА е вашата сила“ Неемия 8:10. 
 
A - ASKING (Prayer) — ИСКАНЕ (Молитва) 
 
F  -  FELLOWSHIP — ОБЩЕНИЕ 
A  -  ASKING — ИСКАНЕ 
 I   -  INTERACTING WITH THE WORD —  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЛОВОТО 
T   -  THINKING OF PAST VICTORIES — РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА МИНАЛИ ПОБЕДИ 
H   -  HEARING THE SPIRIT — ЧУВАНЕ НА ДУХА 
 
Искайте от Бог да увеличи вярата ви. 
Лука 17:5 
И апостолите казаха на Господа: Прибави ни още вяра. 
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Матей 7:7 
Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори; 
 
Примери: 
(а). Бащата на демонизирания син помоли Исус да помогне на неверието му (Марк 9:24). 
(б). Тома искаше лично преживяване, което да му помогне да повярва. 
Йоан 20:25 
Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им отвърна: Ако не видя на 
ръцете Му раните от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите, и не сложа 
ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. 
Исус прие искането му. 
Йоан 20:27 
Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи в 
ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. 
ВОДИТЕЛСТВО КОГАТО ИСКАТЕ 

 ИСКАЙТЕ В ИМЕТО НА ИСУС 
Йоан 14:14 
Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя. 

 ИСКАЙТЕ СПОРЕД НЕГОВАТА ВОЛЯ 
1 Йоан 5:14-15 
14И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, 
Той ни слуша;   
15и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което 
сме просили от Него. 
Уверете се, че това, което искате от Бог е според Неговата воля. 

 ПРОВЕРЕТЕ МОТИВИТЕ СИ 
Яков 4:3 
Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите 
сладострастия. 

 ПРЕБЪДВАЙТЕ В НЕГО (ИСУС) 
Йоан 15:7 
Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще 
ви се сбъдне. 
Молитва в Духа 
Юда 1:20 
А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в 
Святия Дух, 
Духа се моли според Божията воля 
Римляни 8:26-27 
26Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както 
трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания;    
27а Този, Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той ходатайства 
за светиите по Божията воля. 
 
INTERACTING WITH THE WORD — ВЗАИМОДЙСТВИЕ СЪС СЛОВОТО 
 
F  -  FELLOWSHIP — ОБЩЕНИЕ 
A  -  ASKING — ИСКАНЕ 
I   -   INTERACTING WITH THE WORD — ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЛОВОТО 
T  -   THINKING OF PAST VICTORIES — РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА МИНАЛИ ПОБЕДИ 
H  -  HEARING THE SPIRIT — ЧУВАНЕ НА ДУХА 
Римляни 10:17 
И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово. 
Словото е важно за изграждането на вярващите. 
Псалм 119:28 
Душата ми се топи от тъга;  
укрепи ме според словото Си. 
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Деяния 20:32 
И сега ви препоръчвам на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви 
назидава и да ви даде наследство между всички осветени. 
СЛОВОТО ИЗГРАЖДА ЧРЕЗ:- 
[1]. УТЕХА 
Псалм 119:50 
Това е моята утеха в скръбта ми,  
че словото Ти ме съживи. 
1 Солунци 4:18 
И така, насърчавайте се един друг с тези думи. 
[2]. НАСТАВЛЕНИЕ 
2 Тимотей 3:16 
Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за 
наставление в правдата, 
1 Коринтяни 10:11 
А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са дошли 
последните времена. 
[3]. НАСЪРЧЕНИЕ И НАДЕЖДА 
Римляни 15:4  
Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез 
твърдостта и утехата от Писанията да имаме надежда. 
Словото е като дъжд, носейки надежда и насърчение. 
Исая 55:10-11 
10Защото както дъждът и снегът слизат от небето   
и не се връщат там,   
а поят земята   
и я правят да произрастява и да напъпва,   
и тя дава семе на сеяча и хляб на гладния,     
11така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми;   
няма да се върне при мене празно,   
а ще извърши волята Ми   
и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. 
[4]. УВЕРЕНИЕ ЗА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ 
1 Йоан 5:13 
Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен 
живот и да вярвате в името на Божия Син. 
[5]. БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
Лука 11:28 
А Той каза: По-добре кажи: Блажени онези, които слушат Божието слово и го пазят. 
Откровение 1:3 
Блажен, който прочита, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят 
написаното в него; защото времето е близо. 
[6]. ХРАНЕНЕ 
СЛОВОТО Е КАТО: 
6.1 МЛЯКО 
1 Петрово 2:2 
пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез 
него към спасение, 
6.2 МЕД 
Псалм 19:10 
Желателни са повече от злато,  
повече от изобилие чисто злато,  
и по-сладки от мед и от капките на медена пита. 
6.3 ХЛЯБ 
Матей 4:4 
А Той отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза 
от Божиите уста“. 
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6.4 ТВЪРДА ХРАНА 
Евреи 5:14 
а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си 
да разпознават доброто и злото. 
Забележете, че когато Словото се разпространяваше, броят на учениците растеше. 
Деяния 6:7 
И Божието учение растеше и броят на учениците в Ерусалим се умножаваше твърде 
много; и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата. 
Вижте 2 Летописи 34:30-33. Откриването на Божието Слово силно повлия на Йосия и 
увеличи вярата му да се отърве от всички мерзости в Юда (ст.33). 
Следователно Словото трябва да бъде:- 
[1]. ИЗУЧАВАНО 
2 Тимотей 2:15 
Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се 
срамува, като излагаш право словото на истината. 
[2]. ПРОПОВЯДВАНО 
2 Тимотей 4:2 
Проповядвай словото, настоявай навреме и не навреме, изобличавай, порицавай, 
увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. 
[3]. ИЗПЪЛНЯВАНО 
Яков 1:22 
Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. 
[4]. ПОУЧАВАНО 
2 Тимотей 2:2 
И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни хора, които да са 
способни и други да научат. 
[5]. РАЗМИШЛЯВАНО 
Исус Навин 1:8 
Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; а да размишляваш върху нея 
денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, 
защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. 
Вижте Псалм 1:2 
[6]. ЧЕТЕНО 
Изход 24:7 
После взе книгата на завета и я прочете. След като чу това, народът отвърна: Всичко, 
каквото е казал ГОСПОД, ще вършим и ще бъдем послушни. 
Също вижте Колосяни 4:16 и 1 Солунци 5:27 
 
T - THINKING OF PAST VICTORIES — РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА МИНАЛИ ПОБЕДИ
  
F  -  FELLOWSHIP — ОБЩЕНИЕ 
A -   ASKING — ИСКАНЕ 
I  -    INTERACTING WITH THE WORD — ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЛОВОТО 
T -    THINKING OF PAST VICTORIES — РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА МИНАЛИ ПОБЕДИ 
H -   HEARING THE SPIRIT — ЧУВАНЕ НА ДУХА 
 
Псалм 77:10-12 
10Тогава казах: Това е слабост за мене –  
да мисля, че десницата на Всевишния се изменя.    
11Ще спомена делата ГОСПОДНИ;  
защото ще си спомня чудесата, извършени от Тебе в древността,   
12и ще размишлявам върху всичко, което си сторил,  
и делата Ти ще преговарям. 
Псалм 103:2 
Благославяй, душо моя, ГОСПОДА,   
и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния. 
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ДАВИД 
Давид уби лъв и мечка. Това изгради вярата му да излезе срещу Голиат. 
1 Царе 17:36 
Слугата ти е убивал и лъв, и мечка. Този необрязан филистимец ще бъде като едно от 
тях, понеже хвърли презрение върху войските на живия Бог. 
Помислете също и върху следващите стихове:- 
Псалм 143:5 
Спомням си миналите дни,  
размишлявам за всички Твои дела,  
поучавам се от творенията на ръцете Ти. 
Евреи 10:32 
Припомняйте си още за първите дни, когато, след като бяхте просветени, претърпяхте 
голяма борба от страдания, 
Също вижте Йона 2:7; Неемия 4:14; Филипяни 4:8; Псалм 63:6-7. 
 
HEARING THE SPIRIT — ЧУВАНЕ НА ДУХА 
    F  -  FELLOWSHIP — ОБЩЕНИЕ 
    A -  ASKING — ИСКАНЕ 
    I  -  INTERACTING WITH THE WORD — ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СЪС СЛОВОТО 
    T -  THINKING OF PAST VICTORIES — РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА 
МИНАЛИ ПОБЕДИ 
    H -  HEARING THE SPIRIT — ЧУВАНЕ НА ДУХА 
СЛУЖЕНИЕ НА ДУХА:- 

 ЖИВЕЕ В ХРИСТИЯНИНА 
1 Коринтяни 3:16 
Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? 
Също вижте 1 Коринтяни 6:19 и Галатяни 4:6 

 ВОДИ 
Йоан 16:13 
А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма 
да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща. 

 ХОДАТАЙСТВА 
Римляни 8:26-27 
26Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както 
трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания;    
27а Този, Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той ходатайства 
за светиите по Божията воля. 

 ИЗБИРА 
1.1 ОБЛАСТИ ЗА СЛУЖЕНИЕ 
Деяния 16:6-7 
6И апостолите преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им бе забранено от 
Святия Дух да проповядват словото в Азия;   
7и като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат във Витиния, но Исусовият Дух не им 
позволи. 
1.2 ЛИДЕРИ ЗА СЛУЖЕНИЕ 
Деяния 13:2 
И като служеха на Господа и постеха, Святият Дух каза: Отделете ми Варнава и Савел 
за работата, на която съм ги призовал. 

 ПАЗИ 
1 Йоан 4:4 
Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от 
онзи, който е в света. 
Исая 59:19 
Така ще се убоят от името на ГОСПОДА  живеещите на запад и  
от славата Му – живеещите на изток; защото ще дойде като стремителен поток,  
тласкан от ГОСПОДНОТО дихание; 
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 УПЪЛНОМОЩАВА 
1.1. ЗА СИДЕТЕЛСТВАНЕ 
Деяния 1:8  
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за 
Мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. 
Вижте също Римляни 15:19 
1.2. ВЪТРЕШНИЯ ЧОВЕК 
Ефесяни 3:16 
да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух 
във вътрешния човек, 

 ОСЪЖДА 
Йоан 16:8 
И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд; 

 НАПОМНЯ 
Йоан 14:26 
А Утешителят, Святият Дух, Когото Татко ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на 
всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 

 ПРОСВЕЩАВА 
1.1. РАЗБИРАНЕ ЗА СЛОВОТО 
1 Коринтяни 2:12 
А ние получихме не духа на света, а Духа, Който е от Бога, за да познаем това, което Бог 
е благоволил да ни подари; 
1.2. РАЗКРИВА ИДНИТЕ НЕЩА 
Йоан 16:13 
А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма 
да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща. 
Вижте също Деяния 21:11 

 УЧИ 
Йоан 14:26 
А Утешителят, Святият Дух, Когото Татко ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на 
всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 
Също вижте 1 Йоан 2:27 

 ПРЕОБРЯЗЯВА 
1.1. ЧРЕЗ ОСВЕЩЕНИЕ 
Римляни 15:16 
да бъда служител на Исус Христос между езичниците и да свещенослужа в Божието 
благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Святия Дух. 
1.2. ПОВЛИЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРА 
Галатяни 5:22 
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, 
(1) СВИДЕТЕЛСТВА 
1.1. СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ИСУС 
Йоан 15:26 
А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Татко, Духът на истината, 
Който изхожда от Татко, Той ще свидетелства за Мене. 
Също вижте Откровение 19:10 и Йоан 16:14 
1.2. СВИДЕТЕЛСТВА, ЧЕ СМЕ БОЖИИ ДЕЦА 
Римляни 8:16 
Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца. 
1.3. СВИДЕТЕЛСТВА ЗА НАШЕТО ОСВЕЩЕНИЕ 
Евреи 10:14-16 
14Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават.   
15А и Святият Дух ни свидетелства за това; защото след като е казал:    
16„Ето завета, който ще сключа с тях   
след онези дни, казва Господ:   
Ще положа законите Си в сърцата им   
и ще ги напиша в умовете им“, прибавя: 
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Служението на Святия Дух ще изгради вярата ви, затова е важно да чувате гласа на Духа. 
Откровение 3:6 
Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. 
Във 2 Летописи 20:14-17, Духът на Господа дойде върху Яазиил и укрепи вярата на Йосафат 
и на народа на Юда, които се страхуваха от надвисналата атака на моавците и амонците. 
Резултата от тази нараснала вяра беше спонтанно поклонение и хваление (ст.18-19). 
 
 

Превод: Емил Енчев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


